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Samar Ibrahim Helal to Super doctor 

27 May at 04:34 ·  

 (1اسالمية رمضانية ) اشعار
 هل هالل رمضان ربنا يعيدة علينا بالخيرات

 ويقول الشاعر الجزائري محمد األخضر يمتدح هالل رمضان

  امـأل الدنيـــا شعاعـا أيهــا النـور الحبيب
  قـد طـغـا الناس عليهـا وهـو كالليـل رهيب

  ترامــت فـي الدياجـي ومـضت ال تستجيبف
  ذكـّر النــاس عهــودا هي من خير العهــود

https://www.facebook.com/samarino.helal.14?hc_ref=SEARCH&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/1585243858377433/?ref=nf_target&fref=nf
https://www.facebook.com/groups/1585243858377433/permalink/1982667605301721/?match=2KfYtNi52KfYsQ%3D%3D


  يوم كان الصـوم مــعنى للتسامــي والصعـود
 ينشر الرحمـة في األرض علـــى هذا الوجـود

 نسأل هللا ان يتقبل هذه العمل في ميزان حسنات صاحبه 

  لمرضاته و حبه ورجاه اللهم آمين نسأل هللا ان ينفعنا بها ويجعل لنا بها سبيل
 أشعار_إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضان#

 الحلقة_األولي#

 

 
 

 (٢أشعار اسالمية رمضانية ) 

وفي رمضان نرى كثيرا من الصائمين يقضون فترة المساء في تناول مختلف 

 األطعمة ، ويحشون معدتهم بألوان عدة من الطعام ، وقد يأكلون في شهر الصيام

 أضعاف ما يأكلون في غيره ، وأمثال هؤالء ال يستفيدون من الصوم الفائدة المرجوة

وفي ذلك يقول الشاعر معروف الرصافي دعوة الي االعتدال وهو يصف بعض 

 الصائمين الذين يتهافتون على الطعام غير مبالين بالعواقب :

  وأغبى العالمين فتى أكــول لفطنته ببطنته انــــهزام

  ي استطعت صيام دهري لصمت فكان ديـدني الصيامولو أن

  ولكن ال أصوم صيام قــوم تكاثر في فطورهم الطعــام

  فإن وضح النهار طووا جياعا وقد هموا إذا اختلط الظـالم

  وقالوا يا نهار لئن تــجعنا فإن الليل منك لنا انتـقـام

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=221883138306218&set=gm.1982667605301721&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=221883138306218&set=gm.1982667605301721&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=221883138306218&set=gm.1982667605301721&type=3


  وناموا متخمين على امتـالء وقد يتجشئون وهم نــيام

 ل للصائمين أداء فــرض أال ما هكذا فرض الصـيامفق 

 أشعار_إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضان#

 الحلقة_الثانية#

 

 
 

 
 

 (3اسالمية رمضانية ) اشعار

 هل هالل رمضان ربنا يعيده علينا بالخير

 أولة رحمة

 نسأل هللا ان ينفعنا بها ويجعل لنا بها سبيل لمرضاته و حبه ورجاه اللهم آمين 

 فَاْستَْقبِلُوا َشْهَرُكمْ 

 وهللـت دمعتـي شوقـا وإيمانـاإلى السماء تجلت نظرتي ورنـت *** 

 يسبح هللا قلبـي خاشعـا جذال *** ويمأل الكـون تكبيـرا وسبحانـا

 جزيت بالخير من بشرت محتسبـا*** بالشهر إذ هلـت األفـراح ألوانـا

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=1983142675254214
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=1983142675254214
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text&story_id=1983142675254214
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?source=feed_text&story_id=1983142675254214
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?source=feed_text&story_id=1983142675254214
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9?source=feed_text&story_id=1983142675254214
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=222365404924658&set=gm.1983142675254214&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=222365404924658&set=gm.1983142675254214&type=3
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1983142675254214&av=100014536008293
https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1983142675254214&av=100014536008293
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=222365404924658&set=gm.1983142675254214&type=3


 عام تولى فعـاد الشهـر يطلبنـا *** كأننا لـم نكـن يومـا وال كانـا

 ارة الشوق في الوجدان رضواناحفت بنا نفحة اإليمـان فارتفعـت *** حر

 ياباغي الخير هذا شهـر مكرمـة *** أقبل بصـدق جـزاك هللا إحسانـا

 أشعار_إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضان#

 

 
 

 (4اسالمية رمضانية )  راشعا

 هل هالل رمضان ربنا يعيده علينا بالخير

 أولة رحمة

 نسأل هللا ان ينفعنا بها ويجعل لنا بها سبيل لمرضاته و حبه ورجاه اللهم آمين 

 فَاْستَْقبِلُوا َشْهَرُكمْ 

 

 

 ياباغي الخير هذا شهـر مكرمـة *** أقبل بصـدق جـزاك هللا إحسانـا

 خـل بنافلـة *** واجعل جبينك بالسجـدات عنوانـاأقبـل بجـود وال تب

 أعط الفرائض قدرا ال تضـر بهـا *** واصدع بخير ورتـل فيـه قرآنـا

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=222768331551032&set=gm.1983658068536008&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=222768331551032&set=gm.1983658068536008&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=222768331551032&set=gm.1983658068536008&type=3


 واحفظ لسانا إذا ما قلت عن لغـط *** ال تجرح الصوم باأللفـاظ نسيانـا

 وصدق المال وابذل بعض أعطيـة *** لن ينقص المال لو أنفقت إحسانـا

 للـه تنفقهـا *** أروت فؤادا من الرمضـاء ظمآنـاتميرة فـي سبيـل ا

 وليلة القـدر مـا أدراك مـا نعـم *** في ليلـة قدرهـا ألـف بدنيانـا

 أوصيـك خيـرا بأيـام نسافرهـا *** في رحلة الصوم يحيا القلب نشوانا

 فأول الشهر قـد أفضـى بمغفـرة *** بئس الخالئق إن لم تلـق غفرانـا

 خلـق ينشرهـا *** رب رحيم على من صام حسبانـاونصفه رحمـة لل

 وآخر الشهر عتق مـن لهائبهـا *** سوداء ما وفرت إنسـا وشيطانـا

 نعوذ باهلل مـن أعتـاب مدخلهـا *** سكنى لمن حاق باإلسالم عدوانـا

 ونسـأل هللا فـي أسبـاب جنتـه *** عفوا كريما وأن يرضـى بلقيانـا

 مية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضانأشعار_إسال#

 الحلقة_الرابعة#

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=223191514842047&set=gm.1984138648487950&type=3


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=223191514842047&set=gm.1984138648487950&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=223191514842047&set=gm.1984138648487950&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=223191514842047&set=gm.1984138648487950&type=3


 (5إسالمية رمضانية )  اشعار

 ☺مش شعر انهاردة .....دة وصف عجبني للعميد

 .......ويرسم عميد األدب العربي طه حسين صورة أدبية للحظات اإلفطار فيقول :

آلذان وطاشت نكهة " فإذا دنا الغروب وخفقت القلوب وأصغت األذان الستماع ا

الطعام بالعقول واألحالم ، فترى أشداقا تنقلب وأحداقا تتقلب بين أطباق مصفوفة 

وأكواب مرصوفة ، تملك على الرجل قلبه وتسحر لبه بما ملئت من فاكهة وأترعت 

من شراب ، اآلن يشق السمع دوي المدفع ، فتنظر إلى الظماء وقد وردوا الماء ، 

لقصاع ، تجد أفواها تلتقم وحلوقا تلتهم وألوانا تبيد وبطونا وإلى الجياع طافوا با

تستزيد وال تزال الصحائف ترفع وتوضع واأليدي تذهب وتعود وتدعو األجواف 

قدني .. قدني ، وتصيح البطون قطني .. قطني ، ومع تعدد أصناف الطعام على مائدة 

 ابتعاثا للشهية". الفطور في رمضان فإن الفول المدمس هو الصنف األهم واألكثر

 أشعار_إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضان#

 الحلقة_الرابعة#

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=223613514799847&set=gm.1984708375097644&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=223613514799847&set=gm.1984708375097644&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=223613514799847&set=gm.1984708375097644&type=3


 

(6إسالمية رمضانية ) أشعار  

 وفي رمضان تتجه النفوس إلى هللا بخشوع وإيمان

 وفي ذلك يقول الشاعر مصطفى حمام:

ثونا عن راحة القيد فيـه حدثونا عن نعمة الحرمـان   حدِّ

  ر دون قهــر وهو سلطانهم بال سلطـانهو للناس قاه

  قال جوعوا نهاركم فأطاعـوا خشعا ، يلهجون بالشكران

  إن أيامك الثالثين تمضــي كلذيذ األحالم للوسنـــان

  كلما سرني قدومك أشــجا ني نذير الفراق والهجـران

 وستأتي بعد النوى ثـم تأتي يا ترى هل لنا لقاء ثـان؟ 

 ر_إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضان#أشعا

 الحلقة_السادسة#

 

 
 
 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D9%82%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A9?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=224162118078320&set=gm.1985216565046825&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=224162118078320&set=gm.1985216565046825&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=224162118078320&set=gm.1985216565046825&type=3


(7اسالمية رمضانية ) أشعار  

  ونجد الشاعر أحمد مخيمر يناجي رمضان قائال :

  علـى األر ض سالم وفي السماء دعـــاءأنت في الدهر غرة و

  يتلقاك عند لقيـــاك أهل الـ ـبر والمؤمنون واألصفيـــاء

  فلهم في النهار نجوى وتسبيــ ـح وفي الليل أدمــع ونــداء

  ليلة القدر عندهم فرحة العمـ ـر تدانت على سناها السمــاء

 ـــاءفي انتظار لنورها كل ليـــل يتمنى الهدى ويدعو الرج

  وتعيش األرواح في فلق األشوا ق حتى يباح فيــها اللقـــاء

  فإذا الكون فرحة تغمر الخلــ ــق إليه تبتـل األتقيــــاء

  وإذا األرض في سالم وأمــن وإذا الفجر نشـــوة وصفــاء

  وكأني أرى المالئكة األبـــ ــرار فيهـا وحولها األنبيــاء

 علــ ـى فأين الشقـاء واألشقـياء ؟نزلوا فوقها من المأل األ 

 _إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضانأشعار#

 

 
 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=224654374695761&set=gm.1985747534993728&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=224654374695761&set=gm.1985747534993728&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=224654374695761&set=gm.1985747534993728&type=3


 (8اسالمية رمضانية)  أشعار

 اولة رحمه

نسال هللا ان يرحمنا ويصلح قلوبنا ويرزقنا حالوة شهرة الكريم اللي هل علينا بالخير 

 والبركات

 واترككم مع االبيات: 

 رمضان وافى الخلق بالخيرات=فاستبشروا باليمن والبركات

 واستقبلوا شهر الهدى بحفاوة=وخذوه باألحضان والقبالت

  جل جالله قد خصه =بالنور واإليمان واآلياتفاهلل

 سبحانه فهو الذي قد خصه=دون الشهور بعاطر النفحات 

 رمضان أقبل قم بنا يا صاح=هذا أوان تبتل وصالح

 الكون معطار بطيب قدومه=روح وريحان ونفح أقاحي 

 فالصوم ليس كما يُظن تواكالً=وتعلالً بسواقط اآلراء

 =للمسلمين مواقف العلياءفيه أتاح هللا من آالئه

 لم يتركوا فيه.. فريضة ربهم=في نصرة اإليمان والضعفاء

 وأدلة اإلسالم فيه كثيرة=تغنيك بالتلميح واإليماء

 كن في معيتهم وسر في ركبهم=فالدرب موصول إلى السراء

 واحرص على تلك الحديقة تلقها=مثالً يقرب منك خلد بقاء 

 (8) مضانية_سوبر_دكتور_رمضان#أشعار_إسالمية_ر

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=225136377980894&set=gm.1986318098270005&type=3
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  ( 9ة رمضانية ) اسالمي اشعار

 

 هل هالل رمضان ربنا يعيده علينا بالخير

 أولة رحمة

 نا بها ويجعل لنا بها سبيل لمرضاته و حبه ورجاه اللهم آميننسأل هللا ان ينفع 

 * يَا َذا الذي ما كفَاهُ الَذنُب في رجبِ 

ِِ َشعبانِ   حتى عَصـــى هللا في َشهِر

 * لقد أظَلك شهُر الَصوم بَعـــــــدهما

 فال تصـــيـّــــره أيضاً شهر عصيانِ 

 * واْتل ْالقرآن وَسبـــّـح فيِه مجتهداً 

 شهُر تـسبـيــــــــــٍح وقرآنٍ فإنـّـه 

 * واحمْل على جسٍد ترجو النَجاة له

 فسوف تَضرُم أجسـاد ٌبنيـــــــرانِ 

 * كم كنت تعرُف ِممن َصام في سلف

 من بين أهل وجيراٍن وإخوانٍ 

 * أفناهم ْالموُت واستَْبقاك بَعـــــدهم

 حياً فما أقرب القاصي من الّدانــــــــــي

 لعـــيد يقطعها* ومعجب بثياب ا

 فأصبحت في غٍد أثواب أكفانِ 

 * حتى متــــى يعمُر اإلنسان مسَكنه

 مصير مسكنه قْبــــٌر إلنسانِ 

 أشعار_إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضان#

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=225656687928863&set=gm.1986809058220909&type=3


 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=225656687928863&set=gm.1986809058220909&type=3
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 (10اسالمية رمضانية)  أشعار

 "أوله رحمة"

 هل هالل رمضان ربنا يعيده علينا بالخير

 أولة رحمة

 نسأل هللا ان ينفعنا بها ويجعل لنا بها سبيل لمرضاته و حبه ورجاه اللهم آمين 

 رمضان في قلبي هماهم نشوة=من قبل رؤية وجهك الوضاء

 جنة الخضراءوعلى فمي طعم أحس بأنه=من طعم تلك ال

 ما ذقت قط وال شعرت بمثله=أفال أكون به من السعداء؟

 وتطلعت نحو السماء نواظر=لهالل شهر نضارة ورواء

 قالوا بأنك قادم فتهللت=بالبشر أوجهنا وبالخيالء

 رمضان ما أدري ونورك غامر=قلبي فصبحي مشرق ومساء

 _إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضانأشعار#
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=226123714548827&set=gm.1987342801500868&type=3


(11إسالمية رمضانية ) أشعار  

 "أوسطة مغفرة"

 وبدات رحلة الثلث الثاني من شهر رمضان الكريم

 سامح الناس عشان ربنا يسامحك ويغفر لينا ما تقدم من ذنب وما تاخر

  اليكم ابيات الشاعر

نسال هللا ان ينفعنا بها وان يتقبل منه   

لَِداِء َذْنبَِك ِمْن ِعالجِ تَُعالُِج بِالتَّطَبُِّب ُكلِّ َداٍء ** َولَْيَس   

ْحَمن َِمْحٍض ** بِنِيَِّة َخائٍِف َويَقِيِن َراجِ   ِسَوى َضَرٍع إِلَى الرَّ

ْتِر َداجِ  ٍِ ُمْدلِِّهِم السِّ ٍد بِطاُلٍب َعْفٍو ** بِلَْيٍل  َوطُوِل تَهَجُّ

 َوإِْظهَاِر النََّداَمِة ُكلَّ َوْقٍت ** َعلَى َما ُكْنُت فِيِه ِمن اْعِوَجاجِ 

 لََعلََّك أَْن تَُكوَن َغًدا َعِظيًما ** بِبُْلَغِة فَائٍِز َمْسُروِر نَاج

 _إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضانأشعار#
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=226617204499478&set=gm.1987983021436846&type=3


 (1٢إسالمية رمضانية ) أشعار

  وايام من المغفرة وعطايا الرحمن ال تنقطع وال تنضب الي ماشاء هللا

 ....ربنا يتقبل منا ومنكم صالحزاالعمال

🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 

 أطللت وجهاً مشرقاً ريانا=وغمرت أفئدة الشعوب حنانا

 وسموت باألنداء ترفل بالشذا=وتسيل في ثغر الورى قطرانا

 عاودت برك والوفاء يشدني=ألصوغ من حلل القريض جمانا

 يا خير شهر قد تنزل بالتقى=يهمي خصاالً ينشد الفرقانا

 بالسنا=ويخط سفراً شامخاً ومصانا تاج يزين شهور عام

 _إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضانأشعار#
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=227143901113475&set=gm.1988581124710369&type=3
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https://www.facebook.com/photo.php?fbid=227143901113475&set=gm.1988581124710369&type=3


 (13إسالمية رمضانية ) أشعار

  نقطع وال تنضب الي ماشاء هللاوايام من المغفرة وعطايا الرحمن ال ت

 ....ربنا يتقبل منا ومنكم صالحزاالعمال

🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 

 قال الحافظ أبو الوليد عبدهللا بن محمد الفرضي:

  أسير الخطايا عند بابك واقفُ 

  على وجل مما به أنت عارفُ 

 يخاف ذنوبًا لم يغب عنك غيها

  وخائفُ  ويرجوك فيها وهو راج

  ومن ذا الذي يرجى سواك ويتقى

  ومالك في فصل القضاء مخالفُ 

  فيا سيدي ال تخزني في صحيفتي

  إذا نشرت يوم الحساب الصحائفُ 

  وكن مؤنسي في ظلمة القبر عندما

  يصد ذوو القربى ويجفو الموالفُ 

  لئن ضاق عني عفوك الواسع الذي

ي إلسرافي فإني لتالفُ   أرجِّ
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 (14إسالمية رمضانية ) أشعار

  وايام من المغفرة وعطايا الرحمن ال تنقطع وال تنضب الي ماشاء هللا

 ....ربنا يتقبل منا ومنكم صالحزاالعمال

🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 
 هالل هل من غيب الستائر

  د. صفاء رفعت

🌕 🌕 🕋 🌕 🌛 🕋 🌛 🕋 🌛 🕋 🌛 🕋 🌙 🌙 🌙

🌙 

 هالل هل من غيب الستائر = رنت من نور طلته البشائر

 أتى شهر التبتل يا أميه = فجدي العزم إن العمر زائر

 أتى شهر التهجد ليت شعري = وفي األسحار قلب الحر سائر

 يطيل الذكر في الخلوات يتلو = كتاب هللا، نورا للبصائر

 كالغيث تدنو = وتغسل كل هم في السرائريتوق لرحمة 

 لرب العرش تسبيحي وصومي = وليل الصوم ياقوت الذخائر

 أتى الشهر الفضيل فال ترقه = بلغو في الفضاءات البوائر

 وحلق في سماء النور تنجو = وتمسي في جنان الخلد طائر

 أتاك الغوث من جدب وتيه = وشرع هللا يشفي كل حائر

 لحظ = له العتبى وإخالص الشعائرفحمدا للكريم بكل 

 وصلى هللا في صبح وليل = على المختار مصداق البشائر
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 (15رمضانية) ر إسالميةااشع

  وايام من المغفرة وعطايا الرحمن ال تنقطع وال تنضب الي ماشاء هللا

 ....ربنا يتقبل منا ومنكم صالحزاالعمال

🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 

وم حصٌن لَمن يخشى من النَّار وُم ُجنَّةُ أقواٍم من النَّار ... والصَّ  الصَّ

وم ِستر ألهل الخير ك  لِّهُم ... الخائفين ِمن األوزار والعارِ والصَّ

 والشَّهُر شهُر إلِه العرش َمنَّ به ... ربٌّ رحيٌم لثِقل الِوزر ستَّارِ 

 فصام فيه رجاٌل يربحون به ... ثوابَهم ِمن عظيم الشَّأن غفَّارِ 

 فأصبحوا في ِجنان الُخلد قد نزلوا ... ِمن بين حوٍر وأشجاٍر وأنهارِ 

 ار_أسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضانأشع#
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 (16إسالمية رمضانية ) أشعار

 وقف أبو سليمان جمال الدين الصرصري رحمه هللا يوما على المنبر

 ، ولم يكن يدري ، أن أحدا سيكتب قوله ولما وقف قال

 ارتجل قائال :

  أنا العبد الذي كسب الذنوبا

  وصدته األماني أن يتوبا

  أنا العبد الذي أضحى حزينا

 على زالته قلقا كئيبا

  أنا العبد الذي سطرت عليه

  صحائف لم يخف فيها الرقيبا

  أنا العبد المسئ عصيت سرا

  افما لي اآلن ال أبدي النحيب

  أنا العبد المفرط ضاع عمري

  فلم أرع الشبيبة والمشيبا

  أنا العبد الغريق بلج بحر

  أصيح لربما ألقى مجيبا

  أنا العبد السقيم من الخطايا

 وقد أقبلت التمس الطبيبا 

  أنا العبد المخلف عن أناس

  حووا من كل معروف نصيبا

  أنا العبد الشريد ظلمت نفسي

  باوقد وافيت بابكم مني

  أنا العبد الفقير مددت كفي

  إليكم فادفعوا عني الخطوبا

  أنا الغدار كم عاهدت عهدا

  وكنت على الوفاء به كذوبا

  أنا المقطوع فارحمني وصلني

  ويسر منك لي فرجا قريبا

  أنا المضطر أرجو منك عفوا

  ومن يرجو رضاك فلن يخيبا

  فيا أسفي على عمر تقضى

  باولم أكسب به إال الذنو

  وأحذر أن يعاجلني ممات

  يحير هول مصرعه اللبيبا

  وياحزناه من حشري ونشري

 بيوم يجعل الولدان شيبا 
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 (17إسالمية رمضانية ) أشعار

  ايام من المغفرة وعطايا الرحمن ال تنقطع وال تنضب الي ماشاء هللاو

 ....ربنا يتقبل منا ومنكم صالح االعمال

🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 

 

 

 

 يارِب َعفوَك من غريِب زماني

 .................. يامـــن لهُ األحياُء والثَقــالني

 نَت الذي رفَع الَسماَء بقــوتنأ

 .................. ُسبحاَن رِب الخالِق الرحماني

 أنَت الذي تُحي الــبالَد وَجدبها

 .................. َماٍء ُسقى من عذبِة األمــزاني

 أنَت الــــذي أنبَت زرَع جــنانهِ 

 ................. وتَمايلت من جودكا األغصاني

 لعَت ِحلوا ثمارهِ أنَت الذي أطـــ

 ................. طعُم البطوِن وسحرةُ األعياني

 من خــيِر خيركا نعمةٌ وفضائلٌ 

 ................. وجبت لُشــكِر الواحــِد المناني

 رِب وعندَك بالخــفايا سريرتي

 ................. رِب وتعـــلُم أُي أرِض مـــكاني

 إن ُكنُت يارِب أســـائُت إلمرئن

 ................. فالذنُب ذنبي واللساُن لســـاني

 قد يعـــلُم أني عــلى العهِد الذي

 ................. ما كـــاَن في قلبي وال ِعـداوني

 إني أخـــــاُف هللا أهــَل الُملتقى

 ................. لسُت من األخصاِم والُخــذالني

 الوقُت يمضي واللياُل تَسارعت

 ثـواني....... ساَعتُها تجري كا ُسرِع ..........

 أيـــاُم تَفـــصُل عن دخوِل هاللهِ 

 ................. َشـهُر الصياِم وصحُت األبداني

 ياربي بَلغنا لِشـــهـــــرَك إنــنـا

 ................. شوقا بشوِق العاشِق الولهاني

 يا مرَحبا ســيِد الشهوِر وقد دنا

  ............. فَرحت بِه األعياُن واألوطاني

 الفضيلِة والتقارِب والتُقىَشهُر 



  ...............رمضاُن يا رمضاُن يا رمضاني

 َشهُر المَكارِم من محاسِن فضلهِ 

 ................. نَــــزَل بِه رُب الهُدى قُـــــراني

 َشهُر المَكارِم من محاسِن فضلهِ 

 ................. فـــيِه لياُل القَــــدِر والُغــفراني

 ارِم من محاسِن فضلهِ َشهُر المكَ 

 ................. فُتحــــت لهُ أبواُب طيِب جناني

 َشهُر المَكارِم من محاسِن فضلهِ 

 ................. فـــيِه يُصفُد َخـــانٍس َشــيطاني

 َشهُر المَكارِم من محاسِن فضلهِ 

  ................. أولهُ َرحـــمه من عظيُم الَشاني

 من محاسِن فضلهِ َشهُر المَكارِم 

 ................. في وســــطِه الُغفراُن والتُقياني

 َشهُر المَكارم من محاسِن فضلهِ 

 ................. في آخــــرِه ُعـــتٌق من النيراني

 هَذا وفــضُل الَشــــهِر فيِه كثيرةٌ 

 ................. مهما َكـــتبُت من بــديِع َمــعاني

 ـيِر الـبرايا ُمحمدٌ َصلوا على َخـــ

 ................. مــا نادا في البُلداِن َصوتا أذاني 

 فهد ثامر المرزوقي / برق البقوم
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 (18إسالمية رمضانية ) أشعار

  وايام من المغفرة وعطايا الرحمن ال تنقطع وال تنضب الي ماشاء هللا

 ....ربنا يتقبل منا ومنكم صالحزاالعمال

🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 

 فصل في سماع أهل الجنة

 قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب األغصان

 أصواتا تلذ لمسمع اإل نسان كالنغمات باألوزانفتثير 

 يا لذة األسماع ال تتعوضي بلذاذة األوتار والعيدان

 أو ما سمعت سماعهم فيها غناء الحور باألصوات واأللحان

 واها لذيّاك السماع فإنه ملئت به األذنان باإلحسان

 واها لذيّاك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان

 سماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجانواها لذيّاك ال

 واها لذيّاك السماع ولم أقل ذيّاك تصغيرا له بلسان

 ما ظن سامعه بصوت أطيب األصوات من حور الجنان حسان

 نحن النواعم والخوالد خيرات كامالت الحسن واإلحسان

 لسنا نموت وال نخاف وما لنا سخط وال ضغن من األضغان

 بى للذي هو حظنا لفظانطوبى لمن كنا له وكذاك طو

 في ذاك آثار روين وذكرها في الترمذي ومعجم الطبراني

 ورواه يحيى شيخ األوزاعي تفــسيرا للفظة يحبرون أغان

 نزه سماعك إن أردت سماع ذيـاك الغناء عن هذه األلحان 
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 (19ية رمضانية )إسالم أشعار

  وايام من المغفرة وعطايا الرحمن ال تنقطع وال تنضب الي ماشاء هللا

 ....ربنا يتقبل منا ومنكم صالحزاالعمال

🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 

 أقّل الذنوَب على عاتقي ُ ---وقفُت ببابك ياخالقي 

 يلهيباًمن الحزن في خافق ---أجّر الخطايا وأشقى بها 

 وذنبي إلي بابكم سائقي ---يسوُق العباد إليَك الهدى 

 طريحاً أناجيَك يا خالقي ---أتيُت ومالي سوى بابكم 

 أقض منامي من مقلتي ---ذنوبي أشكو وما غيرها 

 بكاء األحبة في سكرتي ---أعاتب نفسي أما هزها 

 وما في كتابي سوى غفلتي ---أما هزها الموت يأتي غدا 

 ظالٌم تزيد به وحشتي ---راش الثرى أما هزها من ف

 تسابقني باألسى حسرتي ---ندمُت فجئُت لكم تائباً 

 فإن تطردنّي فوا ضيعتي ---أتيت وما لي سوا بابكم 

 يناجيَك بالتوِب قلٌب حزين ---إلهي أتيُت بصدق الحنين 

 إلى ساحِة العفِو شوٌق دفين ---إلهي أتيتَك في أضلعي 

 فألحق طريحَك في التائبين --- إلهي أتيُت لكم تائباً 

 فإن لم تعنه فمن ذا يُعين ---أعنه على نفسِه والهوى 

 فرحماَك يا ربي بالمذنبين ---أتيُت وما لي سوا بابكم 

 حنانيَك يا ربي إنا إليك ---أبوُح إليَك وأشكو إليك 

 وأطرُح قلبَي بين يديك ---أبوُح إليك بما قد مضى 

 وما كاَن تُخفى دروبي عليك ---وى ُخطاي الخطايا، ودربي اله

 وتستُر سوَد الخفايا لديك ---تراني فتُمهلني منَّةً 

 وال ملتجى منَك إال إليك ---أتيُت وما لي سوى بابكم 

 بجمِع الخالئِق يوَم الوعيد ---إلهي من لي إذا هالني 

 ونادت أيا ربي هل من مزيد ---إذا أحرقت ناُركم أهلها 

 إلى ربها سائٌق وشهيد ---معها إذا كُل نفٍس أتت 

 ُمِخَف الموازين عبداً عنيد ---وجئتَك بالذنِب أسعى به 

 وما غيُر عفِوَك عني أريد ---إلهي إلهي بمن أرتجي 

 وما لي سواَك إله العبيد ---عبيُدك قد أوصدوا بابهم 
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 (٢0إسالمية رمضانية ) أشعار

 آخرة عتق من النيران

  سارعوا واقبلوا وثابرو

 فال يهم نقصان البدايات ولكن االهم تمام النهايات

 فرة والعتق من النيرانربنا يكملها علي خير وال ينقضي هذا الشهر اال بالمغ

 ومع عبادة التدبر وابيات الحد شعرائنا نسال هللا ان ينفعنا بها 

 في اآلفاق آيــــــــاٍت لعـــــّل أقلُها ***** * هو ما إليه هـــــــــــــــــــــــــداكَ 

 ـــاكَ فالكون مشحــــوٌن بأســـــــــراٍر إذا ***** * حاولت تفسيراً لها أعيـــــــــــــ

ـــــــه أرداكَ   قل للطبـــــيِب تََخطفتهُ يُد الـــــــــردَى ***** من يا طبـــــــــيُب بطبِـّ

 قل للمريض نجــــــــــا وُعوفَي بعدما *****عجزت فنوِن الطِب من عــَــــــافاكَ 

 ــــاكَ قل للصحــــــــــــيح يموت ال من علة ****** من بالمنـــــايا يا صحيح دهَـــ

 قل للبصـــــير وكــــــــان يحذر حفرة ****** فهوى بها من ذا الذي أهَــــــــواكَ 

 بل َساِل األعمـــى خطا بين الزحـام بال ******* ِاصطــــــــــدام من يقود ُخــطاكَ 

قل للجنين يعيش معـــــــــزوالً بال راٍع *******وال مرعى من الذي 

 يرعــَــــــــاكَ 

ذا ترى الثعبــــــــان ينفث ســــــُمَّه *******فاسأله من الذي بالسموم وإ

 َحشـَرمضان َ 

 واسأله كيف تعيش يا ثعبـــــــــــــــان أو****** تحبا وهذا السم يمألُ فـَـــــــــــاكَ 

 واسأل بطون النحـــــل كيف تقـاطرت******* شهدا وقل للشهد من الذي َحـالّكَ 

 بن المصفـــــى كان بــيـن ****** دٍم وفرٍث من الذي َصْفـــــــــــــــاكَ بل سائل الل

 وإذا رأيت البــــــــــــدر يَســـــــــــِري ******نَاشراً أنواُرهُ فاسأله من أَســــــراكَ 

 واسأل ُشعـــــــــــــــــاَع الشمس يدنو ****** وهي أبعد كل شيء ما الذي أدنـَـاكَ 

 ريــــــِـــــر من الثماِر من الذي *******بالُمِر دون الثَِماِر َحَشـــــــــــــاكَ قل للمَ 

يا ُمدرك األبَصــــــار واألْبِصــــــــــار *****ال تُدرك لـــــــه ولكنــــــــــــــهُ 

 إدراكَ 

 ـــــــالكَ إن لم تكــــــــــن عيني تراك فإننــــي ***** في كل شيء أستبيـــن عـــُـــ

 يا ُمنبت األزهار عاطـــــــــرةَ الشذا ****** ما خاب يومــــــــــــاً من دعا وَرَجاكَ 

 يا مجري األنهـــــــــــار عذبةَ الندى ***** ما خاب يومـــــــاً من دعا وَرجــَـــاكَ 

ـــــــس لواحٍد ربي لك الحمد العظـــــــــــــــيم فلذاتك ***** حمداً وليــــــــــــــ

 إالكَ 

 يا ربي اغفر وتُْب عليَّ أِل نى ليس لي ***** من رب ٍأعبده واستغفره ِســواكَ 



 (٢0) _إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضانأشعار#
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 (٢1إسالمية رمضانية ) أشعار

 آخرة عتق من النيران

  سارعوا واقبلوا وثابرو

 ن االهم تمام النهاياتفال يهم نقصان البدايات ولك

 ربنا يكملها علي خير وال ينقضي هذا الشهر اال بالمغفرة والعتق من النيران

🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 🕋 

  هالُل النوِر ماَل إلى المحاقِ 

 وشهُر الخير آذَن بالفراقِ 
 مضْت عشٌر فعشٌر مسرعاتٍ 

 وعشٌر أسرجت ظهَر البُراقِ 

 ه فالحقْ مضى الثلثان يا قلبا

 على الثلِث األخيِر من السباقِ 

 أمامك ليلةٌ عن ألِف شهرٍ 

 مخبأةٌ لدى العشِر البواقي

 رجوتك يا إله الكون ثوباً 

 يواري سوءتي يوم المساقِ 

 _إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضانأشعار#
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 (٢٢إسالمية رمضانية ) أشعار

 دة هما عشر ايام .....ان االوان ......اخرج من قيودك

 سيب دنيتك اللي مكتفاك شوية

 افتقر لربك وناجيه

 اقرا قرآنك بشكل تاني وعيش مع هللا

 فو وغفرانلعلها بداية لحياة جديدة وعتق من النيران ومسح لذنوبنا وع

 اترككم مع ابيات عن العشر االواخر 

  سعاة الخير تزدحم ازدحاما تضاعف جهدها تأبى انفصاما

  تجافى جنبها المفروش ليال ولم ترقد صبيحتها لماما

  وتعكف في المساجد رافعات أكف ضراعة تربت رغاما

 وصار قيامها في الليل فرضا كما كان النهارلهم صياما

  باب يسابق بعضهم بعضا زحاماشيوخ أوكهول أو ش

  ليالي العشر من رمضان كنز وأفلح من يفوز بها اغتناما

 وفيها ليلة القدر التي شغفت قلوب المؤمنين لها غراما

  فحاول أن تكون بها عتيقا من النيران ال تلقى المالما

  وأسبل من دموعك كل هُْطل يبل ثياب صدرك والحزاما

 تقاضي ضحكة يوم القيــــاما  نفعـــلَّ بكاءك األياَم دي

 _إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضانأشعار#

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text


 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=232357463925452&set=gm.1993996310835517&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=232357463925452&set=gm.1993996310835517&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=232357463925452&set=gm.1993996310835517&type=3


 (٢3إسالمية رمضانية ) أشعار

َعَدايا أيُّها ا ِ ُمْجتَِهًدا ** َواْنهَْض َكما نَهََضْت ِمْن قَْبلَِك السُّ  لَعْبُد قُْم هلِلَّ

ا َما َجلَْوَت َصَدا َضا َوافَْت َوأَْنَت َعلَى ** فِْعِل القَبِيِح ُمِصًرّ  هَِذي لَيالِي الرِّ

 في فَْضلِهَا أَبََدا قُْم فَاْغتَنِْم لَْيلَةً تَْحيَا النُّفُوُس بِهَا ** َوِمْثلُهَا لَْم يَُكنْ 

ةً فِي الُعْمِر أَْدَرَكهَا ** َونَاَل ِمْنهَا الذي يَْبِغيِه ُمْجتَِهَدا  طُوبَى لَِمْن َمرَّ

 فَلَْيلَةُ القَْدِر َخْيٌر قَاَل َخالِقُنَا ** ِمْن أَْلِف َشْهٍر هَنِيئًا َمْن لَهَا َشِهَدا

وُح فِيها والمالئُِك ِمْن ** عِ   ْنَد الُمهَْيِمِن ال نُْحِصي لَهُم َعَدَداَويَْنِزُل الرُّ

َعَدا  يا فَْوَز َعْبٍد ُحِظي فِيها فََوفَّقَهُ ** َربِّي قَبُوالً فََعاَش ِعيَشةَ السُّ

 َوفَاَز بِاألَْمِن َوالُغفََراِن ُمْغتَبِطًا ** َونَاَل َما يَْرتَِجي ِمْن َربِِّه أَبََدا

َعدافَاطلْب ِمن هللا إْن َوافَْيتَهَا سَ   َحًرا ** َجنَّاِت َعْدٍن تَُكْن ِمْن ُجْملَة السُّ

َجا أََسفًا ** َعلَى َكبَائَِر ال تُْحِصي لَهَا َعَدَدا  َوابِك ونْح َوتَضرْع فِي الدُّ

الة على الُمْختَاِر َما طَلَُعْت ** َشْمٌس َوَما َساَر َساٍر فِي الفاَل َوَحَدا  ثُمَّ الصَّ
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(٢4أشعار إسالمية رمضانية )  

 يـا ليلـة القـدر آمـاالً نعانيهـا = ومن محياك تأتينا غواليهـا

 لرحمـن جَملهـا = فيها العطاء ومـا أدراك مـا فيهـايا ليلـة زانهـا ا

 فيها السالم مـن الهـادي تـردده = مالئـك نزلـت والـروح حاديهـا

 يـا ليلـة وهـب الفتـاح قائمهـا = غفرانه ألـف شهـٍر ال يساويهـا

 قـد خصهـا هللا بالقـرآن تذكـَرةً = فيه السعادة فـي أسمـى معانيهـا

 لـو كـل مظلِمـٍة = إذا استنرنا بـه زالـت غواشيهـانور مـن هللا يج

 عدل من هللا يمحـو كـل مظلَمـٍة = في العدل عنـه ظالمـات نعانيهـا

 روح مـن هللا إن مسـت هياكلنـا = رقَت وطارت إلى أعلـى مراميهـا

 فيه الشفاء لنا مـن كـل معضلـٍة = خير الدساتيـر إن رمنـا أعاليهـا

 ـودي ذِكـري فبـه = سدنا الممالـك قاصيهـا ودانيهـايا ليلة القدر ع

 وذكري أمة اإلسـالم كيـف بنـى = خير الخالئـق بالقـرآن ماضيهـا

 وذكريهـم عهـوداً رادهـم فعلَـوا = حتى استجابت من الدنيـا نواصيهـا

 قولي لهم كيف صاروا دونه شيعـا = ذاقـوا الهـوان وإذالالً وتشويـهـا

 م في القـدس عربـدة = يـروم أنتنهـم تدنيـس عاليـهـابنو القرود له

 ترعى السالم أمركا وهـي طامعـة = كما رعى الذئب قطعاناً! أيحميهـا؟!

 ناد ابن أيـوب واستـدع لمعتصـم = ولتشحذي من سيوف النصر ماضيها

 ولتذكـري أن نصـر هللا يجبرهـم = كيـوم بـدٍر وحطـيـٍن وتاليـهـا

 ب حينمـا هتفـوا = هللا أكبـر مـا أجـلـى معانيـهـايوم العبور قريـ

 فقم أيا خير شهٍر قد رأى فرحـاً = بكل نصـٍر لجنـد هللا صـح فيهـا

 وعمـم الصـوت إيقاظـاً لنَومنـا = طال السبـات وروح منـك تحييهـا

 أشعار_إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضان#

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=233293153831883&set=gm.1995143867387428&type=3


 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=233293153831883&set=gm.1995143867387428&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=233293153831883&set=gm.1995143867387428&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=233293153831883&set=gm.1995143867387428&type=3


(٢5إسالمية رمضانية ) أشعار  

 وهل يشبهه شهر وفيه ليلة القدر؟؟؟

 فكم من خبر صح فيما فيها من الخير

 روينا عن ثقات أنها تطلب في الوتر

 فطوبي ألمرئ يطلبها في هذه العشر

 ا تنزل األمالك باألنوار والبرففيه

 أال فادخروها أنها من أنفس الذخر

 فكم من معتق فيها من النار وال يدري. 

 ال تنسونا من صالح دعائكم

 " اللهم انك عفو غفور تحب العفو فاعفو عنا "

 _إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضانأشعار#

 

 
 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=233766043784594&set=gm.1996071763961305&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=233766043784594&set=gm.1996071763961305&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=233766043784594&set=gm.1996071763961305&type=3


 (٢6إسالمية رمضانية ) أشعار

 شممت عرف الشذا من مسك روضته

 وشمت بدر الهدي من حسن طلعته

 ها قد أتي وظالم الليل معتكر

 يرنو إلي الفجر من أطمار سدفته

 بتهجتراقت بشائرة األرواح فا

 بمقدم السعد من ميمون زورته

 راض النفوس فجاءت وهي طائعة

 لربها جل في سلطان عزته

 مذ هل طالعة حل السرور بنا

 والناس قد خرجو شوقا لرؤيتة

 ضيف كريم ضحوك السن منبلج

 يهدي إلي الرشد من ألالء غرته

 البذل ديمتة والنبل شيمته

 والفضل قيمته فاهنأ بأوبته

  الخير ها أنذانادي أنا رمضان 

 من صامني محيت أسطار حوبتة

 الذكر يشكره والصبر يذكره

 والنور يغمره أعظم بنفحته

 النت قلوب الوري في شهره وغدا

 محل المكارم مخضرا بمزنتة

 ذابت رعونات أهل الطيش وانهدمت

 أركانها وهوت صرعي لزجرته

 ينفي األذي مثل كير القين قد طردا

 فختهخبث الحديد الذي يفني بن

 انهاره عذبت للشاربين فال

 صادي اللها يشتكر أكدار لجته

 نال المني كل من صامت جوارحه

 عن الحرام الذي يردي بعثرته

 _إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضانأشعار#

 (1) ياقوتة_اليواقيت#

 

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D9%8A%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%AA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=234213677073164&set=gm.1996623977239417&type=3
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 (27شعار إسالمية رمضانية )

 لليلة القدر عند هللا منزلة
 ر في آيات سورتهأتي بها الذك

 نبه عبيد الكري واقرع مسامعه
 وقل له فليقم من طول رقدته

 الفضل فيها عظيم لو علمت به
 فلذ برب الوري وألهج بدعوته

 سل عنه العتق من نار إذا زفرت
 وتب إليه تجد آثار رحمته

  واحذر لعل و سوف ثم بعدهما
 حرف التمني اال تعسا لجملته
 نابادر وبادر إلي مرضاه خالق

 ورازق الدود في أعماق صخرته
 يا غافال وحمام الموت يرصده
 أما أتي خبر في ذكر سكرته؟

  نح نادما يا أخا اإلسالم وابك علي
 ماضاع من عمر في جني لذته 

 (27) أشعار_إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضان#
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https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A3%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=234601807034351&set=gm.1997092187192596&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=234601807034351&set=gm.1997092187192596&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=234601807034351&set=gm.1997092187192596&type=3


 (٢8إسالمية رمضانية ) أشعار

 دة هما يومين .....آن االوان ......اخرج من قيودك

 سيب دنيتك اللي مكتفاك شوية

 افتقر لربك وناجيه

 اقرا قرآنك بشكل تاني وعيش مع هللا

يران ومسح لذنوبنا وعفو وغفران.......الزالت لعلها بداية لحياة جديدة وعتق من الن 

  الفرصة قائمة وعطايا الرحمن ورحمته ال تنقطع

 اترككم مع االبيات 

 للصوم في رمضان الجود قدسية

 تفجرت من ثراها عين حكمته

 فازت نفوس برضوان ومغفرة

 في شهره ودنت من باب كعبتة

 رفت أزهاره زفت بشائره

 صفت منائرة في وسط قبته

 بالمرابع واقرأ ثم قافيةقف 

 من أعذب الشعر بل من شهد صفوته

 االسم ياقوته ثم الصالة علي

 هادي األنام إلي أنوار شرعته

 ناجت ضميري وقالت وهي منشدة

 "شممت عرف الشذا من مسك روضته" 

 (٢8) اشعار_إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضان#
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https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%B3%D9%88%D8%A8%D8%B1_%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86?source=feed_text
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=235025486991983&set=gm.1997627383805743&type=3
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��شعر آخر يوم رمضان 😓 🕋 🕋 

 (٢9إسالمية رمضانية ) أشعار

 سكينة تلمة بتقتلنا مع كلمات اغنية بتقول وهللا لسة بدري وهللا يا شهر الصيام

 ومسحراتي بيضرب بطبلتة ويقول الوداع يا شهر الصوم......الوداع يا رمضان 
 يدة بطاعة ورضا مناهللربنايعيده علينا اعوام عديدة مد

 والزال امامنا ساعات .....ربنا يبارك جهدنا فيهم ويثبتنا ويتقبل

  ربنا يكتبنا من عبادة العتقاء من النار

 ونخلي هشتاجنا

 ثبات_الخر_لحظات#

��اترككم مع االبيات المبكي 😓 

====================================== 

 ياخيرمن نزَل النفوَس أراحلُ  

 باألمِس جئَت فكيَف كيَف سترحلُ 

 بكِت القلوُب على وداعك حرقةً 

 كيف العيوُن إذا رحلَت ستفعلُ 

 هامن للقلوِب يضمها في حزن

لُ  ِِ ِّ  من للنفوس لجرحهاسيعّل

 ما بالشهر الصوِم يمضي مسرعاً 

 وشهوُر باقي العام كم تتمهّلُ 

 عشنا انتظارك في الشهوِر بلوعةٍ 

 فنزلَت فينا زائراً يتعّجلُ 

 ها قد رحلت أيا حبيُب، وعمرنا

 يمضي ومن يدري أَأَنَت ستقبلُ 

 فعساَك ربي قد قبلت صيامنا

 وعساَك ُكلَّ قيامنا تتقبَّلُ 

 ياليلة القدر المعظَِّم أجرها

 هل إسمنا في الفائزيَن مسّجُل؟

 كم قائٍم كم راكٍع كم ساجدٍ 

 قد كاَن يدعو هللا بل يتوسلُ 

 أعتْق رقاباً قد أتتَك يزيُدها

لُ   شوقاً إليَك فؤاُدها المتوكِّ

https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1_%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1_%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA?source=feed_text
https://www.facebook.com/hashtag/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B1_%D9%84%D8%AD%D8%B8%D8%A7%D8%AA?source=feed_text


 فاضت دموُع العين من أحداقها

عاِء تُبلِّلُ   وجرت على كفِّ الدُّ

 تَُك مذنباً يامنتحبُّ العفو جئ

 هال عفوَت فما سواَك سأسألُ 

 هالّ غفرَت ذنوبنا في سابقٍ 

 وجعلتنا في الحٍق النفعلُ 

 ياسعدنا إن كاَن ذاَك محقّقاً 

 يا ويلنا إن لم نفْز أو نُغَسلُ 

ارها  بكت المساجُد تشتكي ُعمَّ

 كم قَلَّ فيها قارٌئ وُمرتِّلُ 

 هذي صالةُ الفجِر تحزُن حينما

  إال األولُ لم يبَق فيها الصفُّ 

 هذا قياُم اللِّيِل يشكو َصْحبَهُ 

 أضحى وحيداً دونه ميت ململُ 

 كم من فقيٍر قد بكى متعففاً 

 َمْن بعَد شهر الخير عنهم يسأُل؟

 يامن عبدتم ربكم في شهركم

 حتى العبادةَ بالقَبوِل تَُكلَّلُ 

 التهجروا فعَل العبادِة بعَده

 فلعلَّ ربي ما عبدتم يقبلُ 

 مضاُن فيَك مطهِّراً يامن أتى ر

 للنَّفِس حتى حالها يتبدَّلُ 

نوَب عن التقيِّ إذا دعا  يمحو الذُّ

 ويزيُد أجَر المحسنيَن و يُجِزلُ 

 هل كنَت تغفُل عن عظيِم مراِده

 أم معرضاً عن فضلِه تتغافلُ 

 إن كنَت تغفُل فانتبْه واظفْر به

 أما التغافُل شأُن من اليعقِلُ 

 لحكمةٍ فاهلل يُمهُل إْن أراَد 

 لكنَّه ،ياصاحبي، ال يُهِملُ 



 إن كاَن هذا العاَم أعطى مهلةً 

 هل يا تُرى في ُكلِّ عاٍم يُمِهُل؟

 اليستوي من كان يعمُل مخلصاً 

 مهَو والذي في شهره اليعملُ 

 رمضاُن ال تمضي وفينا غافلٌ 

 ما كان يرجو هللا أو يتذلَّلُ 

عاً   حتى يعوَد لربه متضرِّ

 ُمتفّضلُ فهو الرحيُم المنعُم ال

 وهوالعفوُّ لمن سيأتي نادماً 

 عن ذنبِه في كلِّ عفٍو يأملُ 

 رمضاُن ال أدري أعمري ينقضي

 في قادم األياِم أم نتقابُل!!

 فالقلُب غايةَ سعِدِه سيعيُشها

لُ   والعين في لقياَك سوف أُكحِّ

 "اللهم انك عفو غفور تحب العفو فاعفو عنا "

 ان القادم علي خيرربنا يتقبل منا جميعا و يبلغنا رمض

 ��دمتم في حفظ هللا ومعيتة

 _إسالمية_رمضانية_سوبر_دكتور_رمضانأشعار#
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